
ДЕРЖАВНА ФlСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАlНИ

Гайсинська об'еднана державна податкова iнспекцiя
Головного управлiння ДФС у Вiнницькiй областi

нАкАз

Р{ ,, "lrtr;,y7,2 20 -р. м ;;-{,

Про початок проведення шеревiрки вiдповiдно
до Закону Украiни <Про очищення влади))

З метою виконаЕня Закону Украiни вИ 1б вересня2014 року }lb1682-VII <<Про

очищення влади>> (далi - Закон }lЬlб82), вiдповiдно до Порядку проведення
перевiрки достовiрностi вiдомостей щодо застосування заборон, передбачених
частинами третьою i четвертою cTaTTi 1 Закону Украiни "IIро очищення
влади", затвердженого постаIIовою Кабiнеry MiHicTpiB Украihи вiд 1б жовтня
2014 року ЛЬ 5б3 <<Щеякi питання реалiзацii Закону УкраIни ,,IIро очищення
влади>> iз змiнами i доповненнями (далi - Порядок) , згiдно з Планом
проведення перевiрок вiдповИно до Закону Украiни ,.<Про очищення влади)>,
затвердженим розпорядженням Кабiнету MiHicTpiB Украiни вИ 1б.10.2014
Л}1025-р та згiдно з наказом Головного управлiння ДФС у Вiнницькiй областi
вiд 0б.07.2015 року Nр222,,Про початок проведення перевiрки вiдповiдно
до Закону Украiши <<Про очищення влади>> ,

НАКАЗУЮ:

1. Розпочати перевiрку вiдповiдно до Закону J\Ъ1682 з 0б липня 2015 року
стосовно посадових (службових) осiб ГайсинськоТ об"еднаноi державноi податковоТ
iнспекцii ( далi ОДЩI ) Головного управлiння ДФС у Вiнницькiй областi (да-пi ГУ
дФс).

2. Визначити головного спецiалiста з питань кадровоТ роботи Га:rьянову Л.А.
вiдповiда-гrьною за проведеннrI перевiрки в Гайсинськiй ОДШ ГУ ДФС вiдповiдно до
Закону Ns1682.

3. Головному спецiалiсту з питань кадровоi роботи ( Гальяновiй Л.А. ) :

3.1 забезпечити надання до вiддiлу комунiкацiй для розмiщення на суб-
сайтi ГУ ДФС офiцiйного веб-порталу ЩФС:

- iнформацii, передбаченоТ Порядком, для ii розмiщення та зняття у термiни,
визначенi Порядком.

3.2. про результати проведеноТ роботи iнформувати вiддiл персон€ллу ГУ
ДФС протягом 3-х днiв пiсля закiнчення перевiрки в Гайсинськiй ОlЦtr ГУ ДФС .

4. Сектору комунiкацiй (Горбань Н.М.):
4.1 розмiщати на суб-сайтi ГУ ДФС офiцiйного веб-порталу ДФС

iнформацiю, передбачену Порядком.



TepMiH: протягом доби з моменту ii надходження вiд спецiалiста з питань кадровоi

роботи
4.З забезпечити зняття iнформацii, розмiщеноТ вiдповiдно до пiдпункту 4.2

пункry 4 цього наказу.
TepMiH: протягом доби з моменту надходженнrI вiдповiдного звернення вiд

спецiалiста з питань кадровоI роботи
5. Керiвникам структурних пiдроздiлiв Гайсинськiй ОДШ Головного

управлiння ЩФС у Вiнницькiй областi:
5.1 забезпечити доведеншI цього нак€ву в день його видання, пiд особистий

пiдпис, до вiдома посадових (службових) осiб, у тому числi працiвникiв, якi вiдсутнi
на роботi по причинi вiдрядженнjl, щорiчних основних та додаткових вiдпусток,
вiдпусток без збереження заробiтноI плати, вiдпустки по вагiтностi та пологах,
вiдгryстки для догляду за дитиною, тимчасовоi непрацездатностi та iнших поважних
причин.

5.2 надати спецiалiсry з питань кадровоi роботи особисто та забезпечити
надання посадовими (службовими) особами ГайсинськоТ ОЩШ Головного

управлiння .ЩФС у Вiнницькiй областi у десятиденний строк з дня початку
проведення перевiрки:

5.Z.l вJIаснор)п{но написану заяву про те, що до неТ застосовуються або не

застосовуються заборони, визначенi частиною третьою або четвертою cTaTTi 1

Закону }lЬlб82, про згоду на проходження перевiрки та оприлюднення вiдомостей
щодо неТ за формою згiдно з додатком 1 або 2 Порядку, а також 4 копii
вищеЕазваноi заяви (3-на паперових носiях, 1 - у форматi рdf);

5.2.2 копiТ cTopiHoK паспорта громадянина Украiни з даними про прiзвище,
iм'я та по батьковi, видачу паспорта та мiсце ре€страцii (у 4-х примiрниках);

5.2.3 документа, що пiдтверджуе реестрацiю у .Щержавному peccTpi

фiзичних осiб - платникiв податкiв (сторiнки паспорта громадянина УкраiЪи - дJuI
особи, яка через своI релiгiйнi переконання вiдмовля€ться вiд прийнятгя

реестрацiйного номера облiковоi картки платника податкiв та повiдомила про це
вiдповiдному контролюючому органу i мае вiдповiдну вiдмiтку у паспортi
|ромадянина УкраiЪи) - у 4-х примiрниках.

6. Сектору iнфраструктури Гайсинськоi ОЩГII ГУ ДФС (Коберник В.М.)
забезпечити свосчасну реестрацiю та направлення запитiв до органiв, що проводять
перевiрку достовiрностi вiдомостей щодо незастосування заборон, передбачених
частинами третьою i четвертою cTaTTi 1 Закону Мlб82, пiсля отримання вiдповiдних
запитiв вiд спецiалiста з питань кадровоi роботи Гайсинськоi ОЩШ ГУ ДФС.

8. Здiйснювати призначення на посади в органи ГУ ДФС з ypaxyBaHHrIM вимог
шункry 49 Порядку.

9. Керiвникам структурних пiдроздiлiв ГайсинськоТ ОlЩI дФс
забезпечити безумовне виконання зzвначеного накЕву.

Контроль за виконанням накЕ}зу з€}лишаю

Началъник ГайсинськоТ ОДII
Головного управлiння ЩФС
у Вiнницькiй областi
Гальянова Л.А.
04зз4-25476

В.А.Березнер


